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BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Konsep

1. Definisi Pajak

Menurut Ferry Prasetyia, Se., Mappec Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara berdasarkan hukum untuk membiayai belanja negara, dan

sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. Pajak

dipungut berdasarkan norma-norma hukum.Dalam ekonomi pajak dapat

diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor swasta kepada sektor

publik.

Menurut Soemitro (2011:1) devinisi pajak yaitu:“Iuran rakyat kepada kas

Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tanpa

mendapatkan jasa timbal (kintraprestasi) yang langsung dapat ditujunkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi pajak adalah:“kontribusi wajib

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau kelompok yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya

rakyat”
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Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 : “Pajak adalah kontribusi

wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyatrakat”.

Menurut Muljono (2013:3) Istilah pajak mengandung berbagai pengrtian

yang hampir sama seperti berikut:

1. Iuaran atau  kontribusi

2. Dari rakyat atau wajib kepada Negara.

3. Terutang atau dibayar orang pribadi atau badan.

4. Memaksa atau wajib berrdasarkan Undang-Undang.

5. Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak

langsung.

6. Untuk keperluan Negara atau kemakmuran rakyat.

2. Jenis - Jenis ‘Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) jenis-jenis pajak]berdasarkan golongan dan

lembaga  pengungutannya, yaitu:

a. ‘Menurut golongannya

1) ‘Pajak langsung,’yaitu pajak yang harus dipikul oleh sendiri wajib

pajak  dan tidak dapat‘dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain.’Contoh: pajak penghasilan
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2) ‘Pajak tidak langsung, ‘yaitu pajak yang pada akhirnya dapan

dibebankan ’ atau dilimpahkan kepada orang lain ’. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai.

b. ‘Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif,’yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya,’’dalam arti perhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : ‘Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, ‘yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak ’. Contohnya: Pajak

penjualan’atas barang mewah.

c. ‘Menurut lembaga pemungutannya

1) ‘Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak

pertambahan nilai

2) pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga Daerah disebut Pajak Daerah .

Pajak Daerah terdiri atas :

a) ‘Pajak Propinsi, Contoh : pajak kendaraan”bermotor dan pajak

Bahan Bakar’Kendaraan Bermotor.

b) ‘Pajak Kabupaten/Kota, contoh :”Pajak Hotel,”Pajak Restoran

dan Pajak ‘Hiburan.
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3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulered)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang social ekonomi

Contoh :

1). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.

2). Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah

untuk mengurangi hidup konsumtif.

3). Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk

barang Indonesia di pasaran Dunia.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-

Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam

perundang-undangan diantaranya dengan kemampuan masing-
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masing.Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan

memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada majelis

pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat

Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi

Negara maupun warga Negara.Tidak mengganggu perekonomian

(Syarat Ekonomis).

c. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian.

d. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat finasial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat

ditekankan sehingga lebih rendah dari hasil pemiungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

5. Subjek dan Objek Pajak

Ada beberapa subjek pemungutan pajak Menurut Waluyo (2007:57),

diantaranya:
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a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.

b. ‘Badan

Badan adalah sekumpulan”orang atau modal’yang merupakan’kesatuan

baik yang”melakukan usaha maupun tidak melakukan”usaha yang

meliputi PT, CV, perseroan”lainnya, serta BUMS dan bentuk”usaha

apapun.

c. ‘Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan ’

‘Menggantikan”hak warisan”yang belum terbagi merupakan”subjek

pajak pengganti’menggantikan”mereka yang berhak yaitu sebagai ahli

waris’.

d. ‘Bentuk Usaha Tetap ’

‘Usaha tetap merupakan usaha yang dipergunakan”orang pribadi yang

bertempat tinggal di Indonesia atau”berada di luar Indonesia tidak

lebih 183 hari”dalam jangka waktu 12 bulan  yang bertujuan”untuk

menjalankan usaha atau melakukan”kegiatan di Indonesia.

Sedangkan Waluyo”(2007:66) mengartikan’objek pajak”sebagai berikut :

a. ‘Penghasilan’.

b. ‘Laba usaha ’.

c. ‘Hadiah dari”undian atau”pekerjaan.

d. ‘Keuntungan”karena penjualan”atau karena”pengalihan harta.
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6. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang menjelaskan atau meyakinkan pemberian hak

kepada Negara untuk memungut pajak, menurut Mardiasmo (201:3) ada 5 teori

diantaranya:

a. ‘Teori Asuransi

Sebuah Negara memiliki tanggung jawab unutk melindungi

keselamatan baik itu jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh

sebabnya rakyat wajib membayar pajak yang telah ditentukan, karena

pajak tersebut diibaratkan suatu prime asuransi karena penggunanya

memperoleh jaminan tersebut.Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan

(misalnya perlindungan) masing-masing orang.Semakin besar kepentingan

seseorang terhadap Negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar.

b. Teori Daya Pikul

Beratnya pembayaran pajak semua orang harus sama dengan apa yang

dipikul oleh masing-masing orang. Untuk berat pajak yang dipikul oleh

seseorang dapat digunakan pendekatan yaitu:

1). Unsur objektif,

2). Unsur subjektif

c. Teori Bakti

Hubungan masyarakat dengan Negara merupakan unsur penting

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Pembayaran pajak merupakan

suatu kewajiban yang harus kita sadari sebagai warga Negara yang baik..
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d. Teori Asas Daya Beli

Akibat proses pemungutan pajak menjadi faktor penting dari keadilan.

Hal ini maksudnya, dengan memungut atau membayar pajak akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat  terhadap Negara. Maka

selanjutnya Negara akan menyalurkan hasil pajak tersebut kepada

masyarakat kembali dengan berupa kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian maka semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat lebih

diutamakan.

7. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak Menurut Rahayu (2010:42)

diantaranya:

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib

Pajak. Wajib Pajak tinggal disuatu Negara maka Negara itulah yang

berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek

yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut Undang-Undang dikenakan

pajak.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak

diperoleh. Tergantung di Negara mana obyek pajak tersebut diperoleh.

Jika disuatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, Negara tersebut

berhak memungut pajak tampa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.
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c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak

dengan kebangsaan dari suatu Negara. Asas kebangsaan atau asa nasional,

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan

dengan kebangsaan dari suatu Negara.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi beberapa jenis Menurut

Mardiasmo (2009:7) seperti:

a. Official Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang

memberi kebebasan bagi para fiskus untuk menentukan banyaknya

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1) ‘Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

2) ‘Wajib Pajak bersifat pasif.

3) ‘Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System, Merupakan suatu sistem dimana Wajib Pajak

dapat menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan wewenang

yang telah didapatkan dari pihak DJP. Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri,
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2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System, Merupakan tata cara pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan dari fiskus ataupun

Wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak

terutang. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

9. ‘Sistem Adminitrasi Perpajakan

Suatu proses yang berkelanjutan dan dinamis merupakan sistem

adminitrasi, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan orang dan material

melalui koordinasi dan kerja sama untuk mencapai satu tujuan yaitu sistem

Adminitrsi. (Rahayu, 2010:93)

Rahayu (2010:93) Dalam arti sebagai prosedur adminitrasi meliputi

beberapa hal dan tahapan tahapan seperti tahap, pendaftaran wajib pajak,

penetapan pajak, pelaporan pajak serta penagihan pajak..

Rosdiana (2012:103) mengemukakan bahwa Sistem admistrasi perpajakan

yaitu:“salah satu indikator adminitrasi perpajakan yang baik adalah tingkat

efesien. Efesiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak

dikatatakan efesiensi jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor

Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih

kecil dari jumlah yang dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak untuk memenuhi
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kewajiban perpajakanya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain,

pemungatan pajak dikatakan efesien jika compliance cost-nya rendah”.

Sistem administrasi perpajakan menurut rosdiana dan Irianto (2011:3)

yaitu:“suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi

pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar

dari sector perpajakan yang mudah dipijaki (misalnya dengan sistem

withholding) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak

mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar,

misalnya perusahaan  bisnis atau professional”.

10. Reformasi Administrasi Pepajakan

Rosdiana dan Irianto (2011:5)memiliki pendapat bahwaReformasi

administrasi perpajakan ialah :“reformasi perpajakan tidak selalu identik

dengan modernisasi perpajakan, terlebih jika modernisasi diartikan dalam

pengertian yang sempit, yaitu aplikasi Teknologi Informasi (TI) yang lebih

canggih. Sesuai dengan esensinya, reformasi perpajakan, dalam hal ini

reformasi administrasi perpajakan seharusnya merupakan perubahan sosial

sekaligus sebagai instrumen terjaminnya pemasaran politikm, keadilan sosial,

dan pertumbuhan ekonomi”

Rahayu (2010:98) mengatakan :“tujuan dari reformasi administrasi

perpajakan adalah bahwa adaministrasi perpajakan yang ada disuatu Negara

mengimplementasikan struktur perpajakan yang efesieen dan efektif, guna

mencapai sasaran penerimaan pajak yang peningkatan kuantitas dan kualitas

pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam
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kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi

pada instansi perpajakan untuk keberadaan teknologi informasi yang telah

lebih dimiliki dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan

globalisasi.Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak,

proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya funansial bagi

pengembangan perpajakan perpajakan dan insensif yang cukup pegawai

pajak”.

Progam-progam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah

Direktorat”Jenderal’’Perpajakan”“menurut Rahayu (2010:117-11) adalah

sebagai berikut:

a. ‘Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan ’

1) ‘Meningkatkan Kepatuhan Sukarela ’

a) Progam kampanye”sadar dan”peduli pajak.

b) Progam pengembangan”pelayanan”perpajakan.

2) ‘Memelihara (Maintaining) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ’

a) Progam pengembangan”pelayan prima.

b) Progam penyederhanaan pemenuhan”kewajiban perpajakan.

3) ‘Menangkal Ketidak Patuhan Perpajakan (Combatting

Noncompliance)’

a) Progam merevisi”pengenaan saksi.

b) Progam menyikapi berbagai“kelompok wajib pajak tidak patuh ’.

c) Progam meningkatkan”efektivitas pemeriksaan.
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d) Progam modernisasi”aturan dan metode”’pemeriksaan dan

penagihan.

e) Progam penyempurnaan”ekstensifikasi.

f) Progam pemanfaatan teknologi”terkini dan”pengembangan IT

masterplan.

g) Progam pengembangan dan”pemanfaatan bank data.

b. ‘Meningkatkan Kepercayaan masyarakat Terhadap Administrasi

Perpajakan ’

1) Meningkatkan Citra Direktorat Pajak

a) Progam merevisi”UU KUP.

b) Progam penerapan”Good Corporate Governance.

c) Progam memperbaiki”mekanisme keberatan dan banding.

d) Progam penyempurnaan”prosedur pemeriksaan.

2) ‘Melanjutkan Pengembvangan Administrasi Large Taxpayer office

(LTO) atau kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar ’

a) Progam peningkatan”pelayanan,”pemeriksaan dan penagihan

pada LTO. ’

b) Progam”peningkatan jumlah Wajib”Pajak terdaftar pada”LTO

selain BUMN/BUMD.

c) Progam penerapan sisitem adminitrasi LTO pada kanwil

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

d) Progam penerapan sistem administrasi LTO pada kanwil

lainnya.
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3) Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajak

a) Progam reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan

fungsi dan kelompok wajib pajak.

b) Progam peningktan kemampuan pengawasan dan

pembinaanoleh kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.

c) Progam penyusunan kebijakan baru untuk menajemen Sumber

Daya Manusia (SDM).

d) Progam peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.

e) Progam penyusunan rencana kerja operasional.

B. Penerapan e-Billing

1. Pengertian Penerapan

Penerapan sejati adalah cara yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai hasil

yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

pengertian aplikasi adalah proses, metode, tindakan penerapan, instalasi,

pemanfaatan.

2. Pengertian e-Billing

E-Billingadalah bentuk reformasi administrasi perpajakan. e-billing adalah

pembayaran online atau melalui ATM dengan memasukkan kode tagihan

yang akan diterima oleh wajib pajak sebagai kode transaksi. Implementasi

sistem e-billing berarti proses atau metode yang digunakan untuk melakukan
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pembayaran pajak elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP).

E-Billingadalah metode pembayaran pajak elektronik menggunakan Kode

Penagihan (nomor 15 digit) yang dikeluarkan oleh Sistem Penagihan Pajak.

Tagihan elektronik dimulai pada 1 Juli 2016. Sebelum menggunakan tagihan

elektronik, wajib pajak harus membuat kode penagihan melalui layanan

pelanggan atau teller bank, nomor pajak 1500200, tagihan ID SMS, layanan

penagihan di KPP atau KP2KP, internet banking, atau penyedia layanan

aplikasi ( ASP). Pembayaran tagihan elektronik melalui berbagai metode,

yaitu teller bank (Kantor Pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, dan

internet banking. (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan,

2016).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26 / PJ / 2014

Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak elektronik merupakan bagian dari

sistem Penerimaan Negara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Pajak Biller dan menerapkan Sistem Penagihan; Pasal 1 angka 2, Sistem

Penagihan adalah pembayaran elektronik menggunakan Kode Penagihan; dan

Pasal 1 angka 5, Kode Penagihan adalah kode identifikasi yang dikeluarkan

melalui Sistem Penagihan untuk jenis pembayaran atau setoran yang harus

dilakukan oleh Wajib Pajak. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa e-

billing adalah metode pembayaran pajak elektronik dengan memasukkan

kode tagihan sebagai kode transaksi.
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Menurut Peraturan Direktur”Jenderal Pajak”Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal

4, Wajib Pajak”dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang

dimaksud”dalam Pasal 2 angka 5 dengan”cara:

a. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian

Keuangan ’;

b. ‘Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh

Direktorat Jenderal Pajak; atau ’

c. ‘Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal

terbit tetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB

yang mengakibatkan kurang bayar ’.

Chaizi Nasucha seperti dikutip oleh Husnurrosyidah dan Suhadi

(2017), berpendapat bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah

peningkatan atau peningkatan kinerja administrasi baik secara individu,

dalam kelompok, dan secara kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis,

dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan dimaksudkan untuk

meningkatkan kepatuhan dan tingkat kepercayaan publik terhadap

administrasi perpajakan sehingga menjadi dasar untuk penerapan sistem

administrasi modern. Konsep modernisasi pajak adalah layanan yang

sangat baik dan pengawasan intensif dengan penerapan tata kelola yang

baik. E-billing adalah manifestasi dari sistem administrasi modern agar

lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan

kepatuhan.
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3. Pengertian Penerapan e-Billing’

Aplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai

proses, metode, tindakan aplikasi; instalasi; pemanfaatan. E-Billing adalah

bagian dari sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk

pembayaran pajak elektronik menggunakan Kode Tagihan sebagai kode

transaksi. Oleh karena itu, definisi aplikasi e-billing dapat didefinisikan

sebagai proses atau metode pemanfaatan sistem yang digunakan untuk

melakukan pembayaran elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP).

4. Indikator Penerapan e-Billing’

Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan variabel Implementasi e-Billing adalah dengan menggunakan

indikator implementasi sistem e-Billing dalam penelitian Saung (2017), yaitu:

a. Sebuah. Kemudahan pembayaran pajak, yang berarti bahwa wajib

pajak tidak perlu mengantri untuk membuat kode tagihan, dan tidak

perlu SSP ke bank persepsi atau kantor pos.

b. Kecepatan pembayaran pajak, artinya wajib pajak dapat melakukan

transaksi pembayaran pajak dengan cepat, wajib pajak juga tidak

perlu menunggu lama teller untuk memasukkan data pembayaran

pajak.

c. Akurasi dalam menghitung dan menyelesaikan dokumen setoran

pajak. Wajib Pajak akan dipandu oleh sistem dan pejabat Kantor
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Pajak dalam mengisi data pembayaran pajak, dan meminimalkan

kesalahan input data yang mungkin terjadi.

C. Kepatuhan

1. Definisi Kepatuhan

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria

tertentu.Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam

Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak

patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak

Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SuratPemberitahuan;

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau

menunda pembayaranpajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
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kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahunterakhir.

2. Kriteria Wajib Pajak Patuh ’

Untuk dapat ditetapkannya sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu,

wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03 / 2012

Pasal 2 sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan ’

b. ‘Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur

atau menunda pembayaran pajak ’;

c. ‘Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga

pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan’

d. ‘Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun terakhir’.

3. Syarat-syarat menjadi Wajib PajakPatuh’

Menurut Peraturan’Menteri Keuangan’RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3

Syarat- syarat menjadi’wajib pajak’patuh, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan penyerahan Surat Pemberitahuan tepat

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
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a. Sebuah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk 3

(tiga) Tahun Pajak terakhir yang harus diserahkan sampai akhir

tahun sebelum tahun Wajib Pajak ditentukan dengan Kriteria

Tertentu dilakukan tepat waktu;

b. Pengajuan Periode Pemberitahuan yang terlambat pada tahun

terakhir sebelum tahun penentuan Wajib Pajak Dengan Kriteria

Tertentu untuk Periode Pajak Januari hingga November tidak

lebih dari 3 (tiga) Periode Pajak untuk setiap jenis pajak dan

tidak berturut-turut;

c. Semua Pemberitahuan Berkala pada tahun terakhir sebelum

tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk

Periode Pajak Januari hingga November telah diajukan; dan

d. Pemberitahuan Periode Akhir sebagaimana dimaksud pada huruf

b) telah diajukan selambat-lambatnya batas waktu untuk

menyampaikan Pemberitahuan Periode Pajak berikutnya.

2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai”tunggakan pajak sebagaimana

dimaksud”dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak

padatanggal 31”Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak

Dengan Kriteria Tertentu’.

3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan”yang diaudit oleh akuntan

publik atau”lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana

dimaksud”dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang

dilampirkan dalam Surat”Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
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yang wajib disampaikan”selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai

dengan akhir tahun”sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan

kriteria’tertentu.

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat

Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , indikator

kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103)

antara lain dapat dilihat dari :

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase

pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang

berlaku.

2. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah

kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh)

sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan

adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuhtempo.

4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari

aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban

pembukuan.

4. Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan wajib pajak”patuh dalam”Peraturan Menteri”Keuangan

Republik Indonesia’Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal’4 yaitu:
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a. Penetapan sebagai Wajib””Pajak Dengan””Kriteria””Tertentu

sebagaimana dimaksud”dalam Pasal 2”dilakukan:

1). Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau ’

2). Berrdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara

jabatan ’.

b. Penerbitan”keputusan”atas Wajib”Pajak Dengan”Kriteria Tertentu

dan”pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal”20 Februari”pada

tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu ’.

c. Jika sampai 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan

keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak akan

menerbitkan keputusan tentang penentuan Wajib Pajak dengan

Kriteria Tertentu .

d. Keputusan mengenai penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)’.

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender,

mulai 1 Januari di tahun Wajib Pajak ditentukan dengan Kriteria

Tertentu .
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f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a sesuai dengan "format sampel sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan" bagian tidak

terpisahkan "dari Peraturan Menteri ini.

g. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini’.

5. Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Patuh’

Pencabutan ketentuan Wajib Pajak Dengan 'Kriteria Tertentu' dalam

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 / PMK.03 /

2012 Pasal 11, menjelaskan bahwa:

a. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan

kriteria tertentu telah dicabut dalam hal Wajib Pajak:

1). Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau

dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan’.

2). Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk

suatu jenis pajak tertentu 2(dua) Masa Pajak berturut-turut’;

3). Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa suatu jenis

pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;

atau’.
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b. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu”’yang telah dicabut

penetapannya”sebagaimana dimaksud”pada ayat (1), tidak dapat

diberikan’pengembalian pendahuluan’kelebihan pembayaran’pajak.

c. Keputusan Direktur Jenderal”Pajak mengenai pencabutan”penetapan

Wajib Pajak”Dengan Kriteria Tertentu”sebagaimana dimaksud”pada

ayat (2) sesuai dengan”contoh format sebagaimana”tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian”tidak terpisahkan

dari’Peraturan Menteri ini.

6. Tinjauan Empirik

Dalam penelitian”yang dilakukan”oleh Rahayu dan”Lingga (2009)

yan ‘g”berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung)”.Penelitian ini menggunakan

penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survei.Dalam

mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (full

research) melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner

serta teknik penelitian kepustakaan.Metode pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.Dengan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa sistem

administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian”yang dilakukan”oleh Mandewing”(2013) yang”berjudul

“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
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Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penelitian

survei.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Incidental Sampling, di mana populasi dalam penelitian ini adalah

semua wajib pajak perusahaan di Layanan Pajak Pratama Makassar

Utara.Teknik pengambilan sampel wajib pajak adalah dengan membagikan

kuesioner kepada wajib pajak perusahaan yang ditemukan di KPP Makassar

Utara.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah modernisasi

sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak

pada objek penelitian, yaitu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Mamuju. Selain itu, meskipun para peneliti menggunakan metode penelitian

yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu metode kuantitatif, para

peneliti masih melakukan wawancara dengan petugas pajak yang bertugas di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju, terutama staf Perwakilan Akun

(AR), yang merupakan salah satu perwujudan administrasi perpajakan

modern. Perwakilan Akun adalah karyawan yang ditunjuk di setiap Bagian

Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah

menerapkan administrasi pajak modern.


